
 

 

FAQ – RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 

Czy trasa rowerowa może zostać poprowadzona w ciągu drogi na której ruch rowerowy będzie się 

odbywał na zasadach ogólnych, bez wyznaczania pasów dla rowerów?  

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM w zakresie poddziałania 6.1.4 

w ramach projektowania tras rowerowych należy kierować się podstawowymi zasadami 

uwzględnionymi w dokumencie Podręcznik do projektowania ścieżek rowerowych. Zgodnie z ww. 

Podręcznikiem trasa rowerowa to czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, 

funkcjonalnie łączący: poszczególne części miasta (wsi), miasta (wsie) ze sobą, miasta z obszarami 

podmiejskimi i obejmujący: drogi dla rowerów, pasy i kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu 

uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne o małym ruchu (w 

porozumieniu z zarządcą takiej drogi) oraz inne odcinki, które mogą być bezpiecznie i wygodnie 

wykorzystywane przez rowerzystów. Oznacza, to, że ruch rowerowy można organizować na trzy 

podstawowe sposoby: (1) dopuszczać go w jezdni na zasadach ogólnych, (2) wyznaczać pasy 

rowerowe w jezdni, (3) budować wydzielone drogi dla rowerów poza jezdnią, zakładając 

jednocześnie, że w przypadku:  

• prędkości samochodów do 30 km/h i natężeniu ruchu do 2000 p/d, a wyjątkowo 4000 p/d możliwa 

jest integracja ruchu samochodowego i rowerowego w jezdni,  

• przy prędkości miarodajnej samochodów między 30 a 50 km/h ruch rowerowy powinien być 

prowadzony na pasach rowerowych w jezdni,  

• przy prędkości miarodajnej samochodów powyżej 50 km/h powinno się zastosować segregację 

fizyczną ruchu samochodowego i rowerowego i zwracać szczególną uwagę na rozwiązania 

skrzyżowań.  

W związku z powyższym możliwe jest poprowadzenie trasy rowerowej po drogach w ruchu 

ogólnym bez wyznaczania pasów, dróg dla rowerów o ile prędkość samochodów na takiej drodze 

nie przekracza 30 km/h a natężenie ruchu wynosi 2000 p/d (ew. 4000 p/d).  

W takich przypadkach za kwalifikowalne będą uznane wydatki na budowę/przebudowę/ remont 

nawierzchni w zakresie odpowiadającym minimalnej szerokości ścieżki rowerowej wynikającej  

z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. 

 

Czy oświetlenie uliczne trasy rowerowej jest wydatkiem kwalifikowanym? 

Wydatek dotyczący oświetlenia będzie kwalifikowalny, jeśli będzie spełniał warunki określone  
w Podręczniku kwalifikowania wydatków, pkt. 3, rozdział 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku. tj.  

a. został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem 
podrozdziału 6.1, 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-wm/2016/12/Podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_13122016.pdf


 

b. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami 
regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie  

c. jest zgodny z RPO WM/SzOOP RPO WM,  

d. został uwzględniony w budżecie projektu, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 rozdziału 8.2 Podręcznika, 
lub – w przypadku projektów finansowanych z EFRR – w zakresie rzeczowym projektu zawartym we 
wniosku o dofinansowanie,  

e. został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 

f. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,  

g. został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów,  

h. został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi  
w Podręczniku oraz innymi wytycznymi programowymi IZ RPO WM (jeśli dotyczy), 

i. został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia  
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, 

j. dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek 
dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt. 4 podrozdziału 6.4,  

k. nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Podręcznika, a także 
przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie, 

l. jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Podręczniku, 
regulaminie konkursu, dokumentacji dotyczącej projektów pozakonkursowych.  

Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie 
realizacji projektu poprzez ocenę wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu,  
w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. Niemniej, na etapie 
oceny wniosku o dofinansowanie projektu dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych 
wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy  
o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku  
o płatność w trakcie realizacji projektu zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone  
(w przypadku systemu zaliczkowego) . Ocena kwalifikowalności wydatków jest prowadzona także po 
zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową  
o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa. 

 

Czy istnieją minimalne zapisy dla umowy partnerskiej? 

Partnerstwo w projekcie zostało opisane w Instrukcji do wniosku w pkt A.7, str. 17, a także  

w Załączniku nr 8 Dokumenty do projektów partnerskich – str. 112 Instrukcji. 

Umowa powinna zawierać co najmniej informację nt. podmiotów zaangażowanych w partnerstwo, 

roli poszczególnych podmiotów w realizacji projektu oraz zakresu ich odpowiedzialności, 

ewentualnego wkładu poszczególnych podmiotów do projektu oraz okresu obowiązywania umowy.  

Załącznik 8  

Umowa/ porozumienie powinny definiować:  



 

 poszczególnych partnerów;  

 przedmiot i zakres partnerstwa;  

 prawa i obowiązki partnerów;  

 zakres i forma udziału poszczególnych partnerów w projekcie;  

 partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;  

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych partnerów projektu umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 
udzielonego każdemu z partnerów;  

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia 
lub umowy;  

 okres obowiązywania umowy.  

 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej (Oświadczenie S.1.1)  

 Oświadczenie partnera projektu o zachowaniu celów projektu (Oświadczenie S.1.2)  

 Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania (Oświadczenie S.1.7)  

 Oświadczenie o braku wykluczenia z możliwości aplikowania (Oświadczenie S.1.8)  

 Oświadczeniu o braku wykluczenia z możliwości dysponowania środkami publicznymi 
(Oświadczenie S.1.9)  

 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Oświadczenie S.2.1)  

 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (Załącznik 7).  
Oświadczenie powinno zawierać nazwę projektu, wysokość wkładu do kosztów kwalifikowanych  

w latach oraz wysokość wkładu do kosztów niekwalifikowanych;  

inne dokumenty (wymagane zapisami Regulaminu konkursu) w ramach tego załącznika należy 

przedstawić Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów  

w projekcie (wzór nr 7 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie).  

Zaleca się aby umowa o partnerstwie zawierała również wymagane od partnera/partnerów 

Oświadczenia. W przypadku gdy umowa o partnerstwie nie zawiera wymaganych Oświadczeń należy 

je załączyć oddzielnie dla każdego z partnerów w zależności od charakteru ich zaangażowania  

w realizację/eksploatację projektu. Dopuszcza się złożenie Oświadczeń Partnera w formie w jednym 

dokumencie.  

W przypadku składania oddzielnie Oświadczeń Partnerów należy przedłożyć je z uwzględnieniem 

wzoru Oświadczenia (wzór nr 4). 

 
Czy realizacja projektu w zakresie rzeczowym i płatności dla wykonawców może być powierzona 
partnerom dla zakresu projektu odpowiadającego poszczególnym gminom? 

Tak, można tak zrobić, zgodnie z podziałem prac określonym w umowie partnerskiej. W części C.2.3 

należy szczegółowo rozpisać zadania i działania w projekcie oraz przypisać odrębne zadania 

partnerom, tak, aby było wiadomo, jakie działania realizuje i jakie koszty ponosi każdy partner (część 

H). Dla poszczególnych działań należy określić stan ich przygotowania, trybu ich realizacji  oraz 

przedstawić informacje nt. dokumentów umożliwiających ich realizację (OOŚ, PFU, pozwolenie na 

budowę etc.) 

 
Czy przy podziale zadań pomiędzy partnerów nie wystąpi problem (sztucznego dzielenia 
zamówienia)  z przypisaniem poszczególnym partnerom  postępowania w zakresie wyboru 
wykonawców dla własnego zakresu zadania?  



 

To wnioskodawca musi ocenić, czy nie wystąpi problem sztucznego dzielenia zamówienia i czy 

przyjęte rozwiązania w projekcie gwarantują najwyższą efektywność realizacji przedsięwzięcia  

i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo w tym zakresie powinno zostać 

przedstawione stosowne wyjaśnienie we wniosku o dofinansowanie projektu.  Projekt powinien 

przedstawiać jedną spójną inwestycję, dla której należy przeprowadzić tryb zamówienia najbardziej 

konkurencyjny. Można podzielić inwestycje na odcinki, realizowane przez poszczególne gminy, 

niemniej jednak po podpisaniu umowy  projekt będzie badany pod kątem efektywności  

i prawidłowości przeprowadzenia zamówień publicznych. Proszę mieć na uwadze zapisy  

w Podręczniku kwalifikowania wydatków, Rozdział 6.6 Zamówienia udzielane w ramach projektów,  

str. 29 http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-

prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-

wm/2016/12/Podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_13122016.pdf 

 
Czy lider może wziąć na siebie zakres rzeczowy projektu w zakresie własnego obszaru oraz 
działania promocyjne całego projektu? 

Tak, zakres rzeczowy oraz koszty promocji projektu można przypisać np. liderowi. 

Projekt przewiduje remont nawierzchni na drodze publicznej, stanowiącej dojazd do osiedla 
domów jednorodzinnych, a w dalszej części dojazd do sąsiedniego sołectwa. Na drodze obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz ilość pojazdów na dobę nie przekracza 1000.  Remont 
przewiduje dostosowanie drogi do następujących norm: Szerokość jezdni od 3,00 do 4,50m, 
szerokość pobocza 0,50m. Jakie wydatki będą kwalifikowalne w ramach tego projektu? Czy będzie 
możliwe wyznaczenie szlaku na całej szerokości remontowanych dróg?  

W przypadku budowy, przebudowy, remontu nawierzchni na drodze publicznej w ciągu której 

przeprowadzona będzie trasa rowerowa za kwalifikowalne uznane zostaną wydatki  do wysokości 

odpowiadającej proporcji szerokości wyznaczonego pasa ruchu rowerowego /ciągu pieszo - 

rowerowego do całkowitej szerokości jezdni. W przypadku braku wyznaczonego pasa za 

kwalifikowalne  będą uznane wydatki w wysokości odpowiadającej  minimalnej  szerokości ścieżki 

rowerowej wynikającej z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj: 1) 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa; 2) 2,0 m - 

gdy jest ona dwukierunkowa; 3) 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi . W 

związku z powyższym za kwalifikowalne zostaną wydatki na remont nawierzchni do wysokości 

odpowiadającej proporcji szerokości pasa ruchu rowerowego ( zgodnie z rozporządzeniem) do 

całkowitej szerokości jezdni.  

 
Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej trasy rowerowej, której odcinki biegną po prywatnych 
działkach. Gmina podejmuje kroki w celu uregulowania prawnego działek i przejęcia tych terenów, 
jednak jest to proces długotrwały i na pewno nie zostanie zakończony przed dniem złożenia 
wniosku. Czy prawo dysponowania nieruchomością jest wymagane na moment złożenia wniosku? 

Każdy projekt wymaga udokumentowania prawa dysponowania nieruchomością na cele projektu – 

prawo to może przyjmować różne formy, ale zawsze ma ten sam cel tj. możliwość zrealizowania 

inwestycji w założonym kształcie oraz utrzymania jej trwałości przez co najmniej 5 lat. 

Jeżeli Wnioskodawca nie ma własności  gruntu to najpóźniej na moment kontraktacji  w odniesieniu 

do gruntów prywatnych powinien przedstawić inne dokumenty potwierdzające prawo do 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-wm/2016/12/Podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_13122016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-wm/2016/12/Podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_13122016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-wm/2016/12/Podrecznik_kwalifikowania_wydatkow_13122016.pdf


 

dysponowania gruntem (dzierżawa, użyczenie itp.) na cele realizacji projektu i utrzymania jego 

trwałości (min. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu).  Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka 

zaistnienia sytuacji, w której właścicielowi gruntu przestanie odpowiadać, że po jego działce 

poruszają się rowerzyści, a trwałość projektu zostanie zaburzona.  

 
Kryterium: „Wpływ projektu na otoczenie gospodarcze” – Jakie działania powinny być podjęte 
przez wnioskodawcę (gminę) aby kryterium zostało spełnione. 

 Zgodnie z opisem kryterium Wpływ projektu na otoczenie gospodarcze, aby uzyskać punkty 

wnioskodawca  zobowiązany jest przeprowadzić  badania, analizy, konsultacje, ekspertyzy, które 

wskażą na zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców rozbudową infrastruktury turystycznej wokół 

szlaku oraz wykazać, że przeprowadził działania motywujące przedsiębiorców. Wnioskodawca 

 powinien wskazać jakiego typu instrumenty zastosował, aby zachęcić przedsiębiorców do 

rozbudowy/poszerzenia/stworzenia nowej  infrastruktury  turystycznej. Wśród przykładowych 

działań można wskazać spotkania z przedsiębiorcami oraz inne narzędzia, jakim dysponuje gmina, 

aby zachęcić lokalnych przedsiębiorstw do poszerzenia działalności.  

 
Kryterium: „Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu” – czy odległość ok. 
700m  projektowanej trasy rowerowej od zabytkowego kościółka drewnianego mieści się w 
określeniu „niedużej odległości”? 

Warunek wynikający z kryterium Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, 

zgodnie z którym zaprojektowany przebieg trasy przewiduje udostępnienie ciekawej oferty 

turystycznej na trasie lub w niedużej odległości od niej, weryfikowany będzie na etapie oceny 

 merytorycznej przez ekspertów posiadających kwalifikacje, wiedze i doświadczenie umożliwiające 

rzetelną ocenę projektów.  

 

Projektowana trasa turystyczna będzie połączona z innymi, istniejącymi trasami rowerowymi 

(istniejące trasy w ramach projektu będą tylko dodatkowo znakowane). Czy w takim przypadku 

należy przedstawić prawo do dysponowania nieruchomością tylko dla projektowanej trasy czy 

również dla tras już istniejących? 

W przypadku znakowania szlaków turystycznych, zgodnie z Instrukcją znakowania szlaków 
turystycznych (Załącznik nr 9 do Regulaminu), VI. Ogólne zasady projektowania szlaków, pkt.2  

„Przebieg szlaku turystycznego powinien być uzgodniony z: 

a. właścicielami lub użytkownikami terenów, przez które będzie prowadził, 

b. właściwymi władzami samorządowymi, 

c. w zależności od przebiegu i specyfiki szlaku z: nadleśnictwami, parkami narodowymi  
i krajobrazowymi, administracją rządową (w przypadku terenów, chronionych, np. rezerwat przyrody 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, regionalną administracją dróg wodnych (np. wały 
przeciwpowodziowe), administracją wojskową (np. na terenach wojskowych), Strażą Graniczną (np. 
w strefie nadgranicznej),  

d. właściwym oddziałem PTTK – administratorem szlaków turystycznych lub gospodarzem terenu, 



 

e. właścicielami lub zarządcami obiektów, na których znajdą się urządzenia informacyjne (np. znaki, 
tablice, drogowskazy). 

Wszelkie uzgodnienia i zezwolenia powinny posiadać formę pisemną (…) 

Jeżeli projektowany szlak turystyczny ma prowadzić po trasie wcześniej wyznakowanego innego 

szlaku, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii jednostki, która go wyznakowała i administruje 

nim. Jest to niezbędne w kontekście możliwości wykonania zadania oraz zachowania jego trwałości  

w okresie 5 letnim”. Zgoda nie jest wymagana, jeśli na wcześniej zrobionym szlaku nie będą 

przeprowadzane żadne prace (uporządkowanie, oznakowanie). 

Generalne założenie jest takie, że tytuł prawny dotyczący dysponowania nieruchomością powinien 

umożliwiać realizację oraz utrzymanie projektu przez beneficjenta. Nie ma wymogu realizowania 

projektu wyłącznie w oparciu o tytuł własności nieruchomości, istnieje możliwość dysponowania 

nieruchomością w oparciu o inny tytuł prawny np. użyczenie. Odnosząc się do partnerstwa informuję, 

że nie będzie ono konieczne, jeśli to wnioskodawca będzie realizować, utrzymywać i zarządzać 

projektem również w okresie trwałości, natomiast jeśli inny podmiot będzie realizował określone 

zadania w projekcie, to powinien je wykonywać na zasadzie partnerstwa. 

Ponadto informuję, że typ partnera powinien się mieścić w katalogu beneficjentów wskazanych  

w SzOOP, a jego wybór powinien być zgodny z wymogami art. 33 ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(ustawa wdrożeniowa). 

 

Trasa rowerowa projektowana jest w konwencji zaprojektuj i wybuduj (projekt posiada program 

funkcjonalno-użytkowy). Jaki dokument dotyczący zagospodarowania przestrzennego należy 

przedstawić, jeśli gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? 

Kwestie te uregulowane są w Instrukcji dot. wypełnienia wniosku (Zał. Nr 3 do Regulaminu), str. 44 

„W przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ze względu na brak 

możliwości dostarczenia kopii decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/ 

innej decyzji Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć kopie ostatecznych dokumentów 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego.  

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w ramach Załącznika nr 3:  

- oświadczenie o zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wzór 

w załączniku nr 9 do instrukcji), a w przypadku jego braku kopię decyzji o warunkach zabudowy lub 

decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.” 

Zapisy powyższe dotyczą jeżeli projekt jest zadaniem o charakterze inwestycyjnym.  

W projekcie trasy rowerowej zakłada się stworzenie przejścia/przejazdu przez drogę wojewódzką. 

Czy w tym przypadku województwo musi wydać oświadczenie o udzieleniu pozwolenia na 

przejście/przejazd przez drogę? 

Na cały odcinek projektowanej trasy wnioskodawca musi posiadać zgodą zarządcy nieruchomości, po 

której przebiegać będzie projekt. To wnioskodawca sam musi postarać się o właściwe pozwolenia. 

Każdorazowo musi nastąpić uzgodnienie z zarządcą drogi w zakresie planowanej inwestycji. 



 

 

Z uwagi na fakt że Projekt realizowany będzie w partnerstwie z 6 innymi gminami czy konieczne 
jest sporządzenie 7 analiz finansowych dla każdego z Partnerów oraz jednej analizy zbiorczej czy też 
tylko wyłącznie jednej wspólnej? 
 
Zgodnie z dokumentacją konkursową: Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy 
finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (str.7-8) 
"Przygotowując analizę finansową należy dokonać analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy  
i ewentualnych Partnerów (jeśli angażują się oni finansowo w realizację projektu). W sytuacji gdy 
efekty projektu zostaną przekazane do zarządzania odrębnym podmiotom analizę należy sporządzić 
również z punktu widzenia Operatora/Operatorów. W tym celu w załączniku Excel należy sporządzić 
analizę skonsolidowaną, z uwzględnieniem danych finansowych każdego podmiotu z osobna,  
a następnie dokonać konsolidacji danych wszystkich podmiotów pamiętając o konieczności 
wyeliminowania wzajemnych rozliczeń." 
Reasumując jeśli Partnerzy są zaangażowani finansowo sporządza się jeden dokument, w załączniku 
4.1. w arkuszu Obliczenia przedstawia się dane z podziałem na poszczególnych partnerów, natomiast 
w arkuszu: Wyniki przestawia się już skonsolidowane dane. 
 
 
Załączniki (z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym Deklarację Organu 
odpowiedzialnego na monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Gospodarkę Wodną) należy 
przygotować osobno dla każdego z partnerów w określonym dla nich zakresie czy partner wiodący 
występuje zbiorczo o wydanie jednej deklaracji? 
 
Jeżeli projekt stanowi jedno przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektodawca wnioskuje do właściwych 
organów o dokonanie dla tego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i wydanie 
Deklaracji w zakresie Natura 2000 i Gospodarki Wodnej. 
 
Jeśli zaś w ramach projektu Wnioskodawca zidentyfikuje więcej niż jedno przedsięwzięcie, ocena 
oddziaływania na środowisko powinna zostać przeprowadzana zgodnie z ww. ustawa w zakresie 
zidentyfikowanych przedsięwzięć. W takim przypadku rekomenduje się jednak uzyskanie Deklaracji 
Organu w zakresie Natura oraz Deklaracji Wodnej dla całego projektu. Dopuszcza się uzyskanie 
odrębnych deklaracji w zakresie Natura 2000 i Gospodarki Wodnej dla poszczególnych części 
projektu, jednak w takim przypadku deklaracje te sumarycznie musza obejmować cały zakres 
projektu ubiegającego się o wsparcie.   
 
Czy w ramach konkursu można kwalifikować do dofinansowania rezerwę na nieprzewidziane 
wydatki?  

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie będzie się kwalifikowała do dofinansowania.  
 
Zgodnie z § 14  wzoru umowy o dofinasowanie projektu w ramach poddziałania 6.1.4, cyt: 
„ ust. 7. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania IZ RPO WM  
o wygenerowanych oszczędnościach, w tym oszczędnościach poprzetargowych, mając na względzie 
następujące zasady: 
1) W przypadku gdy po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego suma 
wartości wydatków objętych tym postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości 



 

tych wydatków określonych we wniosku, IZ RPO WM na wniosek Beneficjenta oraz po 
przeprowadzonej analizie, może wstrzymać zmniejszenie wysokości dofinansowania, o którym mowa 
w § 2 ust. 7, do czasu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach 
Projektu obejmującego inne wydatki. 
2) W przypadku wygenerowania oszczędności Beneficjent może wystąpić do IZ RPO WM z wnioskiem 
o wprowadzenia do Projektu nowych elementów. IZ RPO WM dokonuje analizy w tym zakresie  
i może wyrazić zgodę na wprowadzenie nowych elementów do Projektu do wysokości 5% wartości 
aktualnych kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO 
WM w ramach trybu pozakonkursowego. W przypadku tego typu projektów dopuszczalne jest 
zwiększenie powyższego pułapu procentowego, po dokonaniu analizy zasadności tego typu zmiany 
przez IZ RPO WM. 
Ust. 8. W przypadku wygenerowania oszczędności oraz na wniosek Beneficjenta, za zgodą IZ RPO 
WM dopuszczalne jest wprowadzenie do Projektu: 
1) nowych elementów, wynikających ze zmian w przepisach prawnych, które są niezbędne do 
osiągnięcia celów Projektu oraz wskaźników realizacji; 
2) zmian dotyczących parametrów technicznych inwestycji, które mają na celu zachowanie lub 
poprawę rezultatów i założeń Projektu. 
W przypadkach określonych w ust. 8 nie stosuje się limitu 5% wartości aktualnych kosztów 
kwalifikowalnych, o którym mowa w ust. 7 pkt 2.” 
 
 
W jaki sposób udokumentować, że planowana ścieżka łączy się z istniejąca ścieżką rowerową 
(gminną), jeśli ścieżka ta nie jest wykazywana w bazie PTTK?? 
 
Należy powołać się na wszelkie możliwe źródła informacji–foldery, ulotki, mapy i inne obiektywne 
źródło informacji, żeby udowodnić istnienie wspomnianej ścieżki. Przedstawione informacje i 
argumenty będą poddane ocenie i weryfikacji na etapie oceny formalnej i merytorycznej.  
 
 
 
Czy za kwalifikowany uznanie zostanie zakup przewodników audio dla niedosłyszących do 
wypożyczalni rowerów, która otrzymała dofinansowanie w ramach środków europejskich w 
perspektywie 2007-2013? 
 
Taki zakup może zostać uznany za kwalifikowalny na podstawie zapisów z „Podręcznika 
Kwalifikowania Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” sekcji 6.12.1, pkt 4, lit.b. 
Należy jednak zwrócić uwagę m. in. na kwestie związane z trwałością projektu dot. wypożyczalni 
rowerów i jej wyposażenia. Ważne jest również aby nie wystąpiło przysporzenia korzyści dla 
podmiotu trzeciego (własność infrastruktury i sprzętu winna co do zasady przynależeć do 
Beneficjenta lub/i partnerów projektu). 
 
 
 
Czy w ramach kryterium „Długość szlaków turystycznych” należy wziąć pod uwagę zarówno szlaki, 
które są budowane, jak i te które podlegają przebudowie lub wyłącznie znakowaniu? 
 
W ramach przedmiotowego kryterium oceniana jest długość wspartych szlaków turystycznych, zatem 
należy wziąć pod uwagę wszystkie szlaki, które są kwalifikowalne w ramach przedmiotowego 
projektu tj dla których przewidziano określone wydatki – zarówno budowę/przebudowę jak również 
oznakowanie etc. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Jakie koszty promocji należy ująć w ramach kosztów pośrednich? – związane z promocją projektu. 
 
W ramach kosztów pośrednich należy ująć działania informacyjno – promocyjne projektu związane z 
promowaniem wkładu UE w realizacje projektu. 
Koszty promocji tras/ścieżek jako produktu turystycznego należy ująć jako osobne zadania w ramach 
kosztów bezpośrednich. 
 
W ramach kosztów pośrednich należy ująć działania informacyjno – promocyjne o których mowa w 
pkt 2.2 Załącznika XII do rozp 1303 z 17 grudnia 2013 r. (tzw. obowiązkowa promocja: tablice 
informacyjne, informacja na stronach internetowych).  
W ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest kwalifikowanie wydatków,  o których mowa w  
katalogu wydatków specyficznych dla poddziałania 6.1.4, tj. wydatki związane z promocją: 
• opracowanie, wykonanie, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz ich 
publikacją, 
• projektowanie i tworzenie dedykowanego portalu internetowego, 
• przygotowanie i prowadzenie profili w istniejących kanałach społecznościowch w Internecie, 
• projektowanie i tworzenie dedykowanych aplikacji i programów użytkowych lub opracowanie 
treści dla portali już istniejących z których korzystają użytkownicy tras rowerowych. 
 
 
Czy istnieje limit wydatków na promocję ścieżek rowerowych / tras turystycznych?  
 
Kategorie wydatków na promocje ujęte w katalogu wydatków specyficznych dla 6.1.4 (wskazane 
powyżej) nie są ograniczone limitem. 
Istnieje 2% limit na koszty pośrednie w ramach których kwalifikowalne są obowiązkowe działania 
promocyjne.   
 
Czy single- tracki i pump-tracki mogą być kwalifikowalne w projekcie? 
 
W odpowiedzi na pytanie czy single tracki będę mogły uzyskać wsparcie w ramach 6.1.4 należy wziąć 
pod uwagę, że: 

 Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, 
oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które 
zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i 
doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe 
wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków 
pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych). Rozróżnia się następujące 
rodzaje szlaków turystycznych: 
• piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne, 
• narciarskie, 
• rowerowe, 
• kajakowe, 
• jeździeckie. 



 

 Do dofinasowania wybierane będą wyłącznie te projekty tras, które zapewnią łączność z 
siecią głównych tras rowerowych zaprojektowanych w Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras 
rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim; 

 Zgodnie z kryterium Spójność zaprojektowanych tras turystycznych projekt dotyczycący 
rozwoju tras rowerowych oceniany będzie pod kątem wymagań opisanych w dokumencie pn. 
„Podręcznik do projektowania ścieżek rowerowych”. Oceniane będzie czy trasa charakteryzuje się: 
a) minimalną szerokością - zgodnie z warunkami określonymi w  rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.124); 
b) łatwością identyfikacji tras i jej pełną integracją z innymi trasami rowerowymi, drogami 
ogólnodostępnymi, środkami transportu zbiorowego; 
c) minimalizacją objazdów; 
 
d) wysoką prędkością projektową i ograniczaniem stresu rowerzysty, minimalizacją pochyleń 
niwelety i różnicy poziomów, łatwością i lekkością w poruszaniu się rowerem, dobrą nawierzchnią, 
dobrym odwodnieniem; 
e) przedstawione rozwiązania projektowe i techniczne gwarantują bezpieczeństwo przejazdu 
minimalizując prawdopodobieństwo kolizji z ruchem samochodowym i pieszym, ujednoliceniem 
prędkości, eliminacją zagrożenia ze strony samochodów, motocykli, quadów, eliminacją zagrożeń ze 
strony elementów konstrukcji mostowych, wiaduktów;  
f) zaprojektowany przebieg trasy minimalizuje wysiłek rowerzysty niezbędny do pokonania 
trasy (zminimalizowano ilość podjazdów i wzniesień do pokonania przez użytkowników tras oraz 
przeszkód do pokonania wymagających konieczności zatrzymania i prowadzenia lub przenoszenia 
roweru; 
g) czytelnym dla użytkownika przebiegiem trasy wraz z całym układem komunikacyjnym, w tym 
podsystemem rowerowym dobrze powiązanym z funkcjami różnych obszarów i odpowiadającym 
potrzebom użytkowników; 
h) znakowanie tras jest zgodne z przepisami określonymi przez Rozporządzenie Ministrów 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn zm.); Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)  

 1 pkt – projekt spełnia przynajmniej cztery spośród ww. wymagań, w tym wymogi wskazane 
w pkt a i h 

 0 pkt – projekt spełnia mniej niż cztery spośród ww. wymagań i/lub nie spełnia wymogów 
wskazanych w pkt a i h.  
Przyznanie 0 pkt eliminuje projekt z dalszej oceny. 
 
Więc jeśli projekt zakładający budowę single-tracków spełni powyższe warunki dostępowe będzie 
mógł otrzymać wsparcie.  
Natomiast pump-tracki będzie można uznać za infrastrukturę towarzyszącą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Jeśli budowana przy drodze gminnej/powiatowej trasa rowerowo-piesza wymaga wykonania 
również: przebudowy zjazdów do posesji ( dwa warianty: zjazdy na działkach  w granicy pasa 
drogowego będących własnością danego JST, zjazdy na działkach prywatnych), przebudowy 
przystanku autobusowego w związku z budową trasy rowerowej, przebudowy lub budowy 
kanalizacji deszczowej w związku z budowaną trasą, przebudowy innej infrastruktury znajdującej 
się na trasie budowanej drogi pieszo- rowerowej -   to czy koszty te mogą być ujęte w kosztach 
kwalifikowalnych projektu? 
 
Odpowiedzi: 
a) przebudowy zjazdów do posesji – będą mogły być uznane za kwalifikowalne o ile ich 
przebudowa  stanowi obowiązek dla beneficjenta wynikający z przepisów prawa oraz wynika z 
projektu budowalnego; 
 
b) Przebudowa przystanku autobusowego – wydatki dotyczące przebudowy przystanku np. 
przesunięcia obiektu z uwagi na  kolizje z budowaną ścieżką rowerową będą mogły być uznane za 
kwalifikowalne o ile jest to obowiązek beneficjenta wynikający z przepisów prawa a zakres prac 
wynika z projektu budowalnego. Jeżeli przystanek stanowi urządzenie obce powyższy zakres prac 
może zostać uznany za kwalifikowalny o ile wartość prac na przebudowę urządzeń obcych nie 
przekroczy 15% wartości robót budowlanych kwalifikowalnych w ramach projektu. 
 
c) przebudowa lub budowa kanalizacji deszczowej – kwalifikowalna, konieczność ich 
przebudowy/budowy powinna wynikać z projektu budowalnego; 
 
d) przebudowy innej infrastruktury znajdującej się na trasie budowanej drogi pieszo- rowerowej 
– nie wiadomo o jaką infrastrukturę chodzi. Za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki na 
przebudowę urządzeń obcych jeśli konieczność ich przebudowy wynika z projektu  budowalnego, a 
ich wartość nie przekracza 15% wartości robót budowlanych kwalifikowalnych w ramach projektu. 


